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Tijdens het eerste congres over biodiversiteit van de provincie Noord Holland stond de zoektocht naar
verbindingen tussen natuur, landbouw, stad en water centraal. Onder de noemer Groen Kapitaal
bogen honderden deelnemers zich in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam over de vraag waar de
mogelijkheden liggen voor een betere verhouding tussen mens en biodiversiteit.

Van start met een Noord-Hollandse lunch

Groen Kapitaal trapte af met een kennismakingslunch vol bijzondere, biologische Noord-Hollandse
producten. Op de tafels stonden onder meer Beemsterkaas, wortelsoep, hoemoes van krombekbonen, Amsterdamse honing, drie soorten melk en paté van Schipholgans.
Sociaal ondernemer Tom van de Beek van I Love Beeing memoreerde vooraf dat een groot deel van de
etenswaren alleen geproduceerd kan worden dankzij onze zwartgele vrienden, de bijen: “without
bees, there is no being.” De huidige slechte staat van de biodiversiteit is slecht voor de bijenpopulatie
en daarmee uiteindelijk ook voor onszelf.
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Opening: het belang van brede samenwerking

In zijn welkomstwoord legde gedeputeerde Jaap Bond (Landbouw en Landelijk Gebied) de achtergrond van Groen Kapitaal nog eens uit: natuurbeleid is een kerntaak van de provincie geworden,
maar de provincie kan het niet alleen. Om in te kunnen springen op het dynamische, flexibele
karakter van de natuur heeft
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Noord-Holland ingezet op brede samenwerking, om te kunnen profiteren van de kennis én het
draagvlak van andere organisaties en bedrijven.
De eerste gastspreker, hoogleraar natuurbeheer en plantecologie, Frank Berendse van de
Universiteit van Wageningen, ging vervolgens verder in op het flexibele karakter van de natuur. Die
heeft inderdaad een autonome dynamiek en de maakbaarheid ervan is betrekkelijk. Dat wil niet
zeggen dat je alles op zijn beloop kunt laten, alleen dat je de juiste randvoorwaarden moet creëren.
Belangrijkste elementen zijn daarbij ruimte en verbinding: isolatie in te kleine leefgebieden leidt op
langere termijn tot het verder verdwijnen van soorten. Berendse pleitte dan ook voor regionale
natuurnetwerken, met behalve clusters van natuurgebieden ook aandacht voor het tussenliggende
agrarische land.
Ook tweede gastspreker Geert de Snoo, hoogleraar Conservation Biology aan de universiteit van
Leiden, noemde de huidige ruimte voor natuur in de agrarische gebieden van Noord-Holland
onvoldoende. Verder pleitte hij ervoor om geen beleid meer te richten op specifieke soorten (zoals de
grutto), maar om meer ruimte in landbouwgebieden in te richten als ‘vluchtheuvels voor de natuur’.
Als de natuurlijke processen op orde zijn, maakt het niet uit welke soorten ervan profiteren.
Daarvoor schiet de huidige focus op agrarisch natuurbeheer tekort; er moet een overstap komen
naar intensieve, ecologische landbouw. Hij erkende dat ook daarbij meerdere partijen betrokken
moeten worden, en dat de agrarische sector het niet alleen kan.

Break-out sessies: op zoek naar kansen

In de break-out sessies konden alle aanwezigen zich vervolgens in kleine groepjes buigen over de
mogelijkheden en kansen van, en bedreigingen voor, biodiversiteits-vriendelijke ideeën. Daarbij
waren de deelnemers opgesplitst in deelgebieden Landbouw, Stad, Water, Natuurnetwerk en
Bedrijven.
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Uitreiking van de Gouden Roerdomp

De Gouden Roerdomp, de prijs voor het beste natuurinitiatief van Noord-Holland, ging naar John en
Johanna Huiberts uit St. Maartensbrug, met hun overstap naar biologische bollenteelt. Zowel de
jury als het publiek koos voor het initiatief onder de noemer ‘biodiversiteit in de bollenteelt’.
De provincie had 45 inzendingen voor de prijs gekregen, waarvan er uiteindelijk drie tijdens Groen
Kapitaal een ‘pitch’ mochten houden in de grote zaal van De Zwijger. Biologisch-dynamisch landbouw bedrijf De Lepelaar heeft een sterk verarmd en vervuild stuk bollengrond gekocht om mét
aandacht voor biodiversiteit groente te verbouwen, het Amsterdamse bedrijf De Lepelaar heeft een
sterk verarmd en vervuild stuk bollengrond gekocht om mét aandacht voor biodiversiteit groente
bedrijf De Lepelaar heeft een sterk verarmd en vervuild stuk bollengrond gekocht om mét aandacht
voor biodiversiteit groente te verbouwen, het Amsterdamse initiatief Anna’s Tuin en Ruigte wil op
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het Sciencepark een ontmoetingsplek creëren waar kennis over biodiversiteit wordt uitgewisseld en
gestimuleerd.
Ze legden het voor de Roerdomp allebei af tegen John Huiberts, die in zijn korte toelichting vertelde
hoe een cursus bodembiologie hem in had laten zien dat het in de bollenteelt ook anders kan.Ziektes
en plagen bleken steeds moeilijker te bestrijden, terwijl een gezonde bodem de planten daar juist
tegen wapent. Niet meer ploegen en gemengde groenbemesters zorgen voor een natuurlijk evenwicht waarin chemische bestrijdingsmiddelen helemaal niet meer nodig zijn. En door ruimte vrij te
laten voor bloeiende akkerranden is er ook plaats voor de natuurlijke vijanden van schadelijke
dieren.
Gedeputeerde Bond feliciteerde alle drie de genomineerden, en prees Huiberts in het bijzonder als
iemand die met zijn ommezwaai zijn nek uitsteekt in een vaak wat cynische sector. In een provincie
met 12.000 hectare aaneengesloten bollengrond is dat een mooie voorbeeldfunctie. Behalve een
beeldje van een roerdomp, won de familie Huiberts ook een aantal workshops van projectbureau
De Natuurverdubbelaars om het project verder te brengen.

Slotverklaring: het belang van biodiversiteit

Als uitsmijter kreeg het congres nog een gezamenlijke slotverklaring, opgesteld en ondertekend door
vertegenwoordigers van Natuurmonumenten (mede namens acht andere groene organisaties) , het
Hollands Particulier Grondbezit, de Land- en Tuinbouworganisatie Noord Noord-Holland en de
Hoogheemraadschappen
Hollands Noorderkwartier en Rijnland. Voornaamste boodschap: het onderkennen van het brede
maatschappelijke, ecologische en economische belang van biodiver-siteit voor mens en natuur in
Noord-Holland. Zij roepen de provincie op middelen te reserveren voor functiecombinaties met
natuur en hierbij de regie te nemen.
Gedeputeerde Bond nam de verklaring tevreden in ontvangst, met name omdat deze vanuit naam
van zoveel verschillende partijen (13) was getekend. De provincie staat niet alleen, concludeerde
Bond, die andermaal de noodzaak voor coalities benadrukte : “Als je alleen loopt ga je sneller, als je
met zijn allen loopt kom je veel verder.”
Lees voor meer achtergrondartikelen, interviews en informatie over de deelnemers aan de Gouden
Roerdomp het magazine online op www.groenkapitaalnh.nl
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